PLN/2021/1
Convocatòria de Ple
Convocat PLE pel DILLUNS 18 DE GENER DE 2021, A LES 2/4 DE 8 DE LA TARDA, a la
Sala de Plens de la Casa Consistorial per tal de celebrar sessió ORDINÀRIA de primera
convocatòria, per tractar els assumptes que es relacionen seguidament. En el supòsit
que no hi hagi quòrum, s'entendrà convocada la sessió automàticament a la mateixa
hora dos dies després.
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors de 30 de novembre i 21 de desembre
de 2020
2. Sorteig membres de la Mesa Eleccions al Parlament de Catalunya 14 de febrer de
2021. Expedient 341/2020.
3. Proposta d’aprovació del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de Campins 20202026. Expedient 389/2020.
4. Proposta d'acord d'aprovació inicial de la Modificació Puntual de Pla General del
Text refós del Pla General d'Ordenació Municipal de Campins redactada pels serveis
tècnics municipals que porta per títol "varis articles". Expedient 261/2020.
5. Proposta d’aprovació del Reglament de Control Intern de l’Ajuntament de Campins.
Expedient 1/2021.
6. Proposta de donar compte al Ple de l’informe resum anual sobre control intern
exercici 2019. Expedient 3/2021.
7. Assumptes d'urgència
B) Activitat de control
8.Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia
C) Precs i preguntes
9.Precs i preguntes
Us informem que amb motiu de la crisi sanitària del COVID-19 s’hauran de respectar les
mesures de limitació d'aforament de la Sala de Plens.
Per tal de garantir la participació dels interessats, teniu a la vostra disposició la seu
electrònica i el correu electrònic ajuntament@campins.cat per tal d’enviar les vostres
manifestacions, preguntes, consultes o queixes, fins el dia 18 de gener fins a les 12h.
També teniu a la vostra disposició el whatsapp de l’Ajuntament 672 38 49 90, que estarà
disponible fins a una hora abans de l’inici de la sessió.
L'alcaldessa,
M. Inmaculada Font Micola
Campins, document signat electrònicament al marge.
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